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Philinus hief zijn handen ten

hemel.

Hoor hem ! Op nnjn leeftijd ! Op nnjn eeft.jd!( ud genoeg
om zini vader te zijn. Welnu, ga" - hik - „volg je eigen

rg L je den raad van Phihnus met wilt volgen, k heriJer het mij weer - hij woont m de Stmat van den_ 1 empel

van Dionvsus. Het is maar drie straten hiervandaan
Hij schoof de herberg m en was \eidvvcncn I hudon.
te veel terneergeslagen door al wat dien dag gebeurd was
om hem te volgen of te bespotten, hep door om de Straat
van den Tempel van Dionysus te vinden. Hij achtte zich
verplicht naar het huis van Diomedes te gaan en kennis te
geven van zijn verlies, of er tenminste een poging toe te doen.
Als Philinus hem een verkeerd adres had opgegeven, dan
moest hij de zaak maar als hopeloos beschouwen.
Pheidon had tot nu toe eigenlijk nooit Athene gezien; of
schoon hij er al honderdc^n kee^ren van de havenstad in ge
komen was, had hij nooit het Athe^ensche leven It^cre.i ken
nen, zooals zijn toevallige ontmoeting niet Diomedes het
hem nu had getoond. De ondankbaarheid van Philinus, het
verraad van Meletus, het gezicht van Pasion, het ge.sprek

der mannen bij de barbierszaak, die kwaad spraken van
Diomedes, waren allemaal nieuwe dingen voor hem; niets
van dit alles had hij kunnen hooren of zien als hij Diomedes

niet gevolgd had. Als een sterke lamp had het (leld hem
veroorloofd een blik te slaan op Athene zooals het werke
lijk was.

SCHELTEMAHOLKEMA'S BOE-KHANDtL
AMSTERDAM

Tegen den .schitterenden achtergrond van Diomedes waren
Philinus en Meletus als de kromme, smerige straatjes van

Athene tegen den glanzenden achtergrond van de Acropolis.
Athene, de wreede en gemeene, Athene, de onbetrouwbare
en lasterende, tegen den achtergrond van Athene de ver
hevene.

De Straat van de Fluitspeelster

PHILINUS was nu drie-en-vijftig; hij had geleidelijk
10)

DOOR H. DE VeRE StACPOOLE.

alles verloren wat het leven waarde geeft, maar hij
bewaarde nog steeds de herinnering aan het Parthenon.
Hij beschouwde het als zijn eigen werk. Zooals een ver
armd lensch edelman praat van zijn vroegere bezittingen, zoo
babbelde deze heer, als hij dronken was, over het Parthenon.

Hij beminde het als zijn kind, hij beminde het zooals slechts
een Griek een prachtig kunstwerk kon beminnen, hij ver
eerde het als"de woonstee der Maagdelijke Godin (hij was
godsdienstig in zijn hart) en hij stond naar zijn inzicht ver
heven boven alle menschen, die geen aandeel hadden gehad
in zijn bouw.
De Atheners, met hun eigenaardig gevoel voor humor,
verdroegen Philinus ter wille van zijn zonderlingheid. Zij
lachten om hem, en gaven aalmoezen, zooals men die geeft
aan half-gekke menschen, aan dien marmer-bewerker die
een zuil had uitgehakt en die praatte met den trots van
een tempel-bouwer. Toch zat er in dien trots van den ouden
dronkaard meer geest dan in al zijn bespotters bij elkaar.

De gedachten der jeugd, verre van lang te zijn, zijn in
derdaad uiterst kort en eenvoudig. Pheidon, die een vreem

deling onmiddellijk doorzag en die in staat was hem een
volkomen toepasselijken en teekenenclen bijnaam te geven,
vormde zijn oordeel over de stad uit de staaltjes, die'hij
ervan gezien had. Meer dan ooit voelde hij zich aangetrokken

tot Diomedes, van wien hij door wat hij gehoord had en wat
hij vermoedde, overtuigd was, dat hij omringd was door
vijanden.

Hier en daar naar den weg vragend, vond hij ten slotte de

Straat van den I empel van Dionysus; een tamelijk breede
weg en misschien de best bewoonbare straat in de stad.
Een voorbijganger wees hem het huis van Diomedes aan

en Pheidon klopte aan.

Het huis had een breed front en de bovenverdiepingen
hadden bronzen luiken. De Hermes van de straat, met fris-

sche kransen bekroond, was een uiterst fijn beeldhouwwerk
ran Hippias, met goddelijk w'ezen, goedaardig en peinzend.
De deur, vervaardigd van een glanzende, donkere, vreemde

houtsoort, was heelemaal vlak, behalve verdiepte paneelen

m het midden; de klopper, met den onvermijdeliiken leeuwenkop was eenvoudig en massief als de deur.

Het heele huis droeg van buiten gezien het kenmerk van

,,Ik heb een zuil van het Parthenon gehouwen". De stem
van Philinus, deze woorden sprekend,klinkt door alle eeuwen

ecn\ou , c <it niettemin \*erborgen en nistiee pracht deed

heen — met zijn hik.

vermoeden.

Hij knikte den Acropolis toe, alsof hij zeggen wou:,,Wacht
maar even tot ik een borrel gedronken heb," en, vooruit
loopend, ging hij door de passage van den Tempel van Dionysus.

De kinderen holden allemaal terug naar school, barbier,
kooplui, filosofen en spelletjes-spelers. In de Straat van
Apollo, die Philinus nu insloeg, kon men hun dravende
voetjes en schrille stemmen boven de stads-geluiden hooren

opklinken en zich vermengen met die der kwartels, die op

^

dertiende H()()IH)STl'k.
HEI" HUIS V.AN niOMEDlCS.

D» deur ging open, geluidloo,, op liaar.sdinrnieraidraaiend,
ld?l™f
«•" jonge slaat, vroolijk en
onschuldig
uitziend als de lente.
Er lag in zijn persoonlijkheid een vratie en etdirek -lan
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de daken zaten en den warmen achtenniddag vulden met
hun zomerroep. Halverwege de straat bleef Philinus staan

voor de deur van een tapperij; een donker, somber krot van
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Pheidon vroeg naar Cleon, den huismeester van Diomedes;
en de slaaf zei; „Kom binnen".

uit kruiken in kleinere kannen schenkend, sausen kloppend

in ondiepe aarden bakjes, kippen plukkend en elkaar in den
Na een korten blik keek hij nauwelijk; naar Pheidon, we.g loopend; pratend, lachend en zingend; terwijl in hun

maar .sloot de deur, zei: ,,Wacht" en trippelde weg. Pheidon
kon zijn stem hooren, daar hij onder het loopen zong, tot
stem en klank opgelost werden in de stilte van het huis.

De gang, welker wanden en dak van marmer waren, had

het woord ,,Geluk" in de steenen van den vloer ingelegd.

midden, verheven boven allen als Zeus tusschen de goden,
Cleon de huismeester en kok stond, dik, met een zwarten

baard en een vaderlijk voorkomen.

Hij had oog voor alles en een stem voor elk en hij praatte

Dionysus^); en achter die droomers, zwijgend en schoon,
lagen de rust en het zonlicht van het voorplein, een stukje

voortdurend; nu, terwille van het effekt in het Dorisch, waar
de lui om hem heen geen letter van verstonden; dan weer,
lang niet malsch, in het Attisch.
,,Hc, Pyrrhias, noem jij die pan schoon! Wrijf ze op tot

blauwe hemel en het kirren van een duif.

men er precies in kan zien hoe leelijk je bent. Wat voer jij

Aan de twee zijden stonden standbeelden van Demeter en

Verder niets. De kunst vermocht hier niets meer. Het

sneeuwwit van het marmer, het goud van den zonneschijn,

de ijlheid der schaduw, stilte en het geluid van een vogel,

uit met die olie? Je doet driemaal zooveel als noodig is in
die schaal. Gooi 't eruit en meet het nog eens af".

Geluk.

De verspilling die hier plaats vond, was gruwelijk. Een
mand vol prei werd afgekeurd en op den mesthoop geworpen,
kon men wel zeggen, als de vorm van de mand den grooten

Zeker sliep zij in dien zon-beschenen hof; achter de scha

Cleon niet beviel.

maakten den dag-droom volmaakt.

duw van de gang hield zich ongetwijfeld de Lieflijkheid zelf
schuil, lachend en met den vinger op haar lippen.
Door de stilte heen kon Pheidon nu een verward geruisch
onderscheiden als het kwinkeleeren van een aantal zacht

sjilpende vogeltjes. Vóór de deur geopend was, had hij tegen
zijn taak opgezien; het gewicht van het verloren geld drukte
op zijn geest; maar er was iets in dit huis dat allen angst uit
zijn hart verdreef.

Na een korte aarzeling liep hij door naar het zonlicht op
den hof. De pilaren der colonnades, die den hof omgaven,
waren van wit marmer, gegroefd en sierlijk als de stengels
van bloemen. De muren der zuilengangen waren beschilderd
met het blauw van zee en hemel, het blank van zeeschuim

en wolken, de gestalten van Eros en de Oceaniden, vage,
water-opspuitende dolfijnen, verwijderde nauw zichtljare
zeilen, de warreling van golven, de wijdheid van de zee, door
den wind bol-staande gewaden en het gevoel van afstand,
alles werkte mee om het schouwspel te vervolmaken.
Toch waren die muurschilderingen zoo weinig opdringerig,
dat men ze ternauwernood bemerkte. Men dacht slechts;

,,Hier ben ik omringd door de zee; gevangen in het net van
een droomer, door de Kunst verplaatst naar de colonnades
van Diomedes; zee-golven en zee-meerminnen en zee-schel

pen en blauwheid; alles — tot den zeewind toe".
In de schaduw van de rechtsche zuilengang stond een

groote kooi met vogeltjes, kleine rozige Afrikaansche vogel
tjes, wel een honderdtal, alle fluisterend en pratend, babbe
lend en zich opsmukkend, die de lucht vervulden van het
gedeni]3te rumoer hunner stemmetjes.
In het midden van den hof, mooi in zijn strengen eenvoud,
stond het altaar van den Zeus van het huis; en in de scha

Daar hij op alle inkoopen een hoog commissieloon ont

ving, geschiedde die verkwisting niet zonder reden. En ge
moogt gerust gelooven, dat de slaven hem in dit opzicht
niets toegaven; zij gooiden olie, die terug had moeten gaan,
naar de kruik in den gootsteen, lieten goede eetwaren in de
zon bederven, braken het vaatwerk, morsten wijn, hielpen
hun meester ruïneeren met de innemende vroolijkheid van
kinderen en de zorgeloosheid van slaven.
De binnenkomst van Pheidon had het effekt van een

doek over een kooi vol snaterende vogels geworpen; er trad
een bijna volmaakte stilte in.
Een kleine slaaf, die op den vloer gehurkt kruiden in een
mortier zat te stampen, bleef geraas maken en Cleon liep
naar hem toe en gaf hem een lichten schop met zijn teen;
toen wendde hij zich tot den bezoeker.
,,Wel?" zei Cleon, den jongen van het hoofd tot de voeten
opnemend, ,,moet je mij spreken? wat verlang je?"
Pheidon antwoordde niet; hij stond als versteend. De sla
ven gaapten hem aan, terwijl hij Cleon stond aan te gapen,
letterlijk met open mond.
Cleon was Meletus!

,.Welnu", zei Cleon, die volmaakt kalm bleef bij die ver
schijning, ,,wat kom je hier doen? Heb je je tong ingeslikt?"
,,Dief!" riep Pheidon uit, wiens toom plotseling oplaaide
en hem overmande. ,,Dief! Dief! Waar is de beurs van je
meester, die je me ontstolen hebt?"
Cleon keek rond met een gezicht waarop alleen niets-begrijpende verbazing stond te lezen.
,,Zeer zeker", zei hij, ,,is die jongen krankzinnig. Neen,
breng hem geen leed toe en houd hem niet vast" — dit laat
ste tot eenige slaven, die gereed stonden den onvoorzichtige

duw der zuilenrijen stonden eenige marmeren stoelen met

te grijpen, die, met hoogroode kleur en van woede uitpui

blauwe kussens.

lende oogen, stil stond, maar die even plotseling gekalmeerd

In de kamers, die op de colonnades uitkwamen, stonden
bronzen en beelden, zilveren lampen, gesneden edelgesteen
ten, kunstschatten; maar hier was niets, wat het oog afleidde
van het effekt dat men getracht had te bereiken; een ruimte,
ledig en toch vol droom-gestalten.
Pheidon had ternauwernood rondgekeken, of de deur die
naar den binnenhof voerde, werd geopend en de jeugdige

werd door de bedaardheid van den ander.

portier wenkte hem binnen te komen.
Als Diomedes een getrouwd man was geweest, zou de
binnenhof aan het vrouwvolk zijn toegewezen: Diomedes ge
bruikte hem als badru mie en gymnastieklokaal. De meeste

groote Atheensche heeren bezochten de openbare baden, maar
de weelderige Diomedes gaf de voorkeur aan een eigen
badkamer; van tijd tot tijd bezocht hij echter het openbare
zwembassin bij den Tempel van Dionysus.
Er was geen bad hier, slechts een marmeren bak, waaruit
slaven water putten om het over hun meester te werpen. De
ruimte was hoogst eenvoudig gehouden, bijna leelijk; de kamers
die er op uit kwamen waren voor de bedienden en slaven
bestemd, en een opening, tegenover de toegangsdeur gelegen,
leidde naar de keuken.

Hij hoorde nu een verward stemmen-rumoer en toen de
slaaf de deur opende, kon Pheidon de keuken overzien en
bemerken waar het geraas vandaan kwam.
Manden met groenten stonden op den vloer; een blad vol
visch vertoonde, naast de groenten, alle kleuren van den

regenboog; slaven liepen heen en weer, pannen wrijvend, olie

,,0f gek of in de war. Laten wij eens zien. Komaan, wien
zoek je en, in Hestia's naam, van welke beurs spreek je?
En wat soort van mensch ben jij, die het waagt in het huis
van mijn meester Diomedes te komen en zulke woorden te
spreken in zijn keuken? Antwoord!"
,,Aïe!" riep Pheidon uit, die zijn kalmte herwonnen had,

,,het is makkelijk genoeg om te zeggen ,,Antwoord!" Ik
zoek Meletus, den roover, die mij nog geen uur geleden ont

moet heeft en mij de beurs van Diomedes heeft afhandig
gemaakt".
,,Meletus de roover! Zoo iemand is hier niet".

,,Hij is hier; hij staat voor mij".
„Waar?"

,,In uw persoon".

Toen barstte Cleon in zoo een onbedaarlijk lachen uit,
een lach zoo echt en gemeend en ongekunsteld, dat Pheidon
een oogenblik aan het wankelen werd gebracht. Maar slechts

voor een oogenblik. De man was Meletus. Gezicht, gestalte
en stem waren dezelfde; en een wrat. die Pheidon had opge

merkt boven de rechter wenkbrauw van Meletus,zat precies
op dezelfde plaats boven de rechter wenkbrauw van Cleon.
Vergissing was uitgesloten.
Allen in de keuken lachten en de twee slaven kwamen

weer volijverig aanloopen om den beschuldiger te .grijpen,
toen de kalme en goedige Cleon ze wenkte den knaap vrij
te laten,

[Wordt vervolgd.)
i) Ceres en Uacchus. 2) Ainor.
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DE „CHRISTIAAN HUYGENS" AAN DEN WAL.

DE „CHRISTIAAN HUYGENS".

Als dit nummer verschijnt, is een stukje van Neder

den,tenminste in ons land, in ruimer kring bekenden dichter

land op weg naar onze eilanden in het verre Oosten,
een stukje Nederland waarop wij trotsch kunnen zijn:

Constantijn Huygens. Chri.stiaan Huygens (ibzp—1693) heeft
zich roem verwor\-en door zijn bc.schouwingen over de middel

het nieuwe dubbelschroefmotorschip „Christiaan Huy-

puntzoekende kracht,zijn onderzoekingen over den physischen
slinger en de afleiding der wetten voor de ela.stische'botsing,
door zijn verbetering cler uurwerken en zijn nieuwe lichttheorie
waarvan intusschen eerst \'eel later de groote waarde is inge

gens" der Stoomvaart-maatschappij ,,Nederland", dat de
vorige week de haven van Amsterdam verliet, op zijn eerste
reis naar Nedeiiandsch-Indië. De dagen van Tromp en de

Ruyter mogen voorbij zijn, sieraden van de Nederlandsche
handelsvloot als dit nieuwe schip houden nog op de wereld
zeeën onzen naamjals zeevarencl volk hoog. En — wat niet
minder zegt: onzen naam als scheepsbouwers. Want dit in
drukwekkende schip werd gebouwd op een Nederlandsche
werf, die der Nederlandsche Scheepsbouw-Maatschappij te
Amsterdam. De kiel ervan werd gelegd op 13 Maart 1926,
reeds op 28 September 1927 kon het te water worden gelaten,
en na de geslaagde proefvaart op 26 Januari 1.1. was de
Nederlandsche koopvaardijvloot een schip rijker, dat tot haar
mooiste en best ingerichte is te rekenen, en alle tot heden in
ons land gebouwde schepen in grootte overtreft. 83 En niet
alleen het schip zelf, ook de aankleeding der smaakvolle salons,
uitgevoerd onder leiding van C. A. Lion Cachet, getuigt van
Nederlandsch kunnen. Acht men het een bedenkelijk chauvi
nisme, dat wij dit met vreugde constateeren, en met trots
vemielden, dat behalve de motoren van deZwitsersche Sulzer-

fabriek te Winterthur — toegegeven dat dit een belangrijk
onderdeel is! — en eenige bronzen reliefs in den rooksalon
eerste klasse, welke te Brussel werden gegoten, alles, voor zoo
ver wij weten,aan en in dit zeekasteel van Nederlandschen
huize is? Komaan! het is goed, dat wij toonen wat wij ver
mogen, ook thans nog. Hoe voortreffelijk kan juist zulk een

zien; ten slotte door zijn verbeteringen der verrekijkers en zijn
ontdekking van den ring van Saturnns. Als ontwerper van den
eeisten tijdmeter om de lengte o]i zei' te vinden, is zijn naam

ook met de zeeva.'irt nauw wrbonden. \ an zijn belangstelling
in dit vraagstuk getuigt zijn merkwaardig geschrift: ,,Kort

onderwijs aangaendc het gebruyck der Horlogien tot het vin

den dei Lcnghten van Oost en West", waaruit zijn groote

scherpzinnigheid blijkt. Deze geleerde verdient dan ook ten

volle een plaats in de rij der groote Nederlanders, naar wie de

schepen
der Stoomvaart-Maatschajtpij ,.Nederland" zijn ge
noemd. 83 Maar ■- niet over Christiaan Huvgens, doch over
de „ChnsHaan Huygens" heblien wij te .schrijven. Eerst dan
eenige cijfers De lengte ^•an het schip' is 173.73 M., de bmedte
20.90 M., de holte 20.(15 M., de gemiddelde diepgang 8.70 M.,

fnn u tonnenmaat i3.()3o ton, de netto tonnenmaat 9.300

dezéViUf^ erveip aatsmg 21.700 ton. Den niet-zeeman zeggen
nh bh 1 t rl"^
liem o.m. toch wel
zoo
Htiv,gens" meer dan tweemaal

welzevfemlïl Amstei damsche Westertoren hoog. Maar
6r.mSiëErsS,:'"°'
dat het metivve schip

schip, dat de zeeën van West naar Oost bevaart, medehelpcn
aan het uitroeien van de hinderlijke meening van vele buiten
landers, dat wij een schoon verleden hebben, een schitterende
17de eeuw.sche schilderschool, maar een slechts door Marken
en Volendam belangrijk heden. 83 Een band met het verleden
vormt de naam van het nieuwe schip, dat, als steeds door de

Stoomvaart-Maatschappij ,,Nederland" geschiedt, genoemd
werd naar een beroemden Nederlander,ditmaal naar den wis-

en ntituurkundige en astronoom Christiaan Huygens,zoon van

te onderhouden en haar een z,v

te verschaffen. Ifr z.iin dan ,,or.,n'

een kapperssalon met afzonderliit- ^

winkeb^in
vm
een aardige kind erkamer

donkere kamer, een comiil!-'
1 r

te verzorgen

^en

IS een g\-mnastiekzaal,

*"'\"b'.'''A'ische werkplaats met
^"'benhnis,bestaandeuit3zieken-
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DE „CHRISTIAAN HUYGENS". DE LEESSALON EERSTE KLASSE.

kamers, de operatie-, de consultatie- en de wachtkamer, woonhutten voor de 7Aister en den verpleger, te zamen een opper
vlak van 100 M^. beslaande. Natuurlijk is er een machine
kamer, en, evenzeer natuurlijk, een keuken. Nog enkele cijfers
— werkelijk de laatste, maar ze zijn toch ook wel zeer tref
fend! — die een denkbeeld vermogen te geven van het vele,

wat een groot passagiersschip als deze ,,Christiaan ffuj'gens"
gedurende een geheele reis noodig heeft, om de reizigers naar
behooren van spijs en drank te voorzien. Voor de bereiding
der verschillende vleeschschotels dienen 60 ossen, 55 kalveren,

50 varkens en 50 lammeren; voor het bakken van het brood
wordt 18000 K..G. meel gebruikt. Medegevoerd worden 20000
Liter melk, 6000 K.G. suiker, 5000 K.G. boter en 125 000
eieren. \'oorts werden ingeladen 7000 K.Ci. visch, 25 000 K.G.

versche en geconserveerde groenten, 5000 stuks gevogelte en
wild, 53 000 K.G. aardappelen, 2100 Iv.G. kaas, 750 K.G.
havermout en 900 Literkamemelkmet gort.Ter conserveering
van een en ander dienen 30 000 K.G. ijs, dat gedeeltelijk aan

boord wordt gefabriceerd. „Drooggelegd" is het schip nog
niet, en zoo worden o.m. 15 000 Liter bier en 6000 flesschen

wijn meegenomen. Waarlijk, de gezagvoerder van zulk een
schip is, behalve zeevaarder,tevens leider van een omvangrijk
hotelbedrijf! S! Bij het bezichtigen der salons en hutten wordt
men getroffen door de smaakvolle verzorging zoowel ^'an het
geheel als van de onderdeden, zoowel van de bevloering en de
betimmering als van de meubelen, de lampen, kortom, van
alles, tot de kleinste kleinigheden als inktkokers in de leeszaal.

het bezichtigen der verschillende salons wordt die indruk be
vestigd en versterkt.SI Noemen wij allereerst den muzieksalon
met zijne versiering van vijf groote bronzen reliefs, door den
beeldhouwer Zijl in 1907 voor de Grotius geboetseerd en voor
stellende prins Maurits, Hugo de Groot, de Ruyter, en Maar
ten Harpertszoon Tromp, met — in hun midden — een voor
stelling van den tocht naar Chattam. Op zich zelf zeer fraai.
Intusschen moeten wij de opmerking maken, dat deze voor

stellingen zoowel met de muziek als met Christiaan Hu\-gens
niet in zeer nauw verband staan. Wel doet dat het tin-inlegwerk der deurpaneelen, voorstellende de planeet Saturnus,
zooals de sterrekundigen ten tijde van Christiaan Huygens
zich die dachten. S! De leeskamer, van wat kleiner afmetin

gen, is in wit en grijs uitgevoerd; het grijs werd verkregen door

schopeering van nikkel op gezand eikenhout. Een groot gobe
lin, voorstellende de Twente, siert een der wanden G.ie de afb.

hierboven). SI En dan is er de rooksalon eerste klasse, aan de

voorzijde van het schip, welks betimmering is uitgevoerd in
ebbenhout met bronzen paneelen; het plafond is er donker ge
houden, in rood koper, rood lak en verguld. In het groote
paneel aan den achterwand zal een in marmer gehouwen por
tret van Christiaan Huygens prijken; voorloopig neemt een

gipsafgietsel de plaats van de marmeren plaquette in, die ge
plaatst wordt tusschen twee marmeren reliefs, waarvan het

een Huygens' bekend buitenverblijf ,,Hofwyck" en het andere
de Nationale Bibliotheek te Parijs voorstelt, waar de Neder-

landsche geleerde veel heeft gewerkt. Dit geheel is omgeven
Kn niet alleen aan de verblijven dei eerste, ook aan die der door een afbeelding van de Cycloïde (de kromme lijn waarvan
tweede klasse is dezelfde zorg besteed, soberder zijn zij, maar Huygens de belangrijkste eigenschappen ontdekte), de Ket
niet minder fraai, en hier en daar den aan een eenvoudige om tinglijn, en het Planetarium, destijds naar een teekening van
geving gewende zelfs prettiger stemmend dan de rijke in Huygens gemaakt, en nog op de Sterrenwacht te Leiden aan
terieurs voor de meer bevoorrechte passagiers. SI Reeds de wezig. SI Indrukwekkend is de eetzaal, die plaats biedt aan

ruim 200 passagiers. Wit gelakt zijn hare wanden en versierd
gekleurde glas-tegels, haar palissanderhouten betimmering, met wit geschilderd beeldhouwwerk en groote gobelins, waar
haar fraaie lampen, bewijst door lijn en kleur en vorm, dat een van een Parijs voorstelt ten tijde van Huvgens, de stad waar
vestibule der eerste klasse, met haar mozaïek vloer van dof-

man van fijnen smaak hier den scepter heeft gezwaaid. En bij , hij zoo langdurig heeft vertoefd. Het roodkoperen plafond is
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wat hij ook m zijn

1

versierd met roodgelakte wolkvormige figuren, waartussclien
afbeeldingen van de verschillende schijngestalten van Saturnus, herinnerend aan Huygens' ontdekking. Met de donkere

om op eenige^wij/c

ebbenhouten buffetten en bronzen zuilen een wel zeer tieffend
interieur! SI De vertrekken voor de tweede-klasse passagiers
we zeiden het reeds — • mogen evenzeer gezien worden, al

st eengroeven, die gee
langtms

zijn zij minder rijk aan versieringen. Toch ontbreken deze
ook hier niet. Zoo zijn hier tegen twee wanden van de eetzaal
deze kan 260 passagiers bevatten — schilderstukken van

Bobeldijk aangebracht. Hier als in den rook- en den muziek

...

beproefde, geen kans
,vriien
j,, zij,,tijddroevig
lot te brengen,

uiterst bitter en ontevreden

SI Dit maakte hem op

en het treurige pvog^ne
\

ten ligf

omgang had. SI A

jat zijn makkers in de

jergadijke buitengewone ver

„^eer en meer links lieslotte met niemand meer eenigen

^oe kwamen er wel eens vreemdelingen

de groeven beziclitigei

'p p

meestal onze steenhouwer,

wegens diens groiheue " twjkkc hng,

door den opzichter van

1^

^^
-^
verscheen er op
salon 2e klasse is bovendien veel zorg besteed aan een fraaie het weik aangcweze ,
betimmering; zeer bijzonder is vooral die van den rooksalon, den gang van zaken te verklaren
dcleed heer, die den wensch uitsamengesteld als zij is uit Nieuw-Zeelandsch black-bean hout,

erdeelen t.
te Ie..,™
leeren kennen, en

versierd met Indisch Coromandel-ebbenhout. S! Bij de ver

Suda, die de ojidracht ontving, den
blijven der 3e klasse passagiers is niet naar sierlijkheid ge naar gewoonte was het "'en'in alle opzichten van dienst
vreemdeling
te
vergezellen
streefd, maar ongetwijfeld evenzeer naar geriefelijkheid. Ruim
die de steenhouwer steeds met
zijn ook hier eet- en rooksalons. §3 En dan ten slotte de hut te zijn. Dit was een bezigheid,weldra werd de voorname beten. Ja, zelfs in dit groote schip verraden zij, dat de ruimte,
<io„r de duidelijke uitleggingen en
waarover men beschikken kan, niet onbeperkt is. Hoe ruim de
hutten, in vergelijking met die van andere pa.ssagiersschepen,

ook mogen zijn, ook hier vormen zij een wonderlijke tegenstel
ling met de afmetingen der salons, en in een hotel, dat zijne
gasten in dergelijl zakeen ontvangt, zou men zeker niet met
een scheepshut

de van scherpninniglieid getuigende antmiorden van den eenvondigen .veVkman, Het duurdeniet lang, ot de vreemdeling

was ,loor vragen en uithooren vulkonien

door die onge
kende belangstel
ling niet weinig
gevleid en ver
eerd, doch zijn
verbazing steeg
ten top, toen zijn

als slaapkamer
genoegen nemen.
Zal de toekomst
hierin verande

ring brengen? SI
Hoe het zij, de
hutten

van

de lioogte ge-

steld van areg,leven en verlangens van Micla.

de

metgezel zich
jilotseling bekend

,,Christiaan Huy
gens" zijn zoo
goed, of zelfs be

maakte als een
beroemd toovenaar en zich be

m

ter, als men tot
dusverre van een

reid

scheepshut kon
verlangen.En bij

ze\'en wenschen
van den onte\-reden werkman

zondere vermel

ding verdient wel
het tweetal luxe-

oogenpdikkclij k

hutten, bestaan
de

vciklaarde,

achtereenvolgens

te zullen vervul

uit een zit-

len. Eensklaps
hoogmoedig ge
worden, sprak

slaaphut met een
badkamer en toi

let, en beide zeer

en gemeubeld.

Sada — zonder
er ook maar een

Van

oogenblik aan

fraai betimmerd
badkamers

gesproken, het
schip bezit er een
groot aantal van,
door de geheele

te

denken, een

woord van dank
te uiten—hetver-

Foio Fcr. Foto-Buraivx.
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aiigen

uit, een

passagiersruimte verspreid. Men kan er zich naar verkie

rijk man te zijn en in zachte zijde gewikkeld, op dikke matten

zing baden in warm of koud zoet water, en warm of koud

te mogen zitten. En

zeewater. SQ Dat vooi de veiligheid der opvarenden alle
moderne hulpmiddelen zijn aangewend, dat voor ventilatie,
verwarming en verlichting uitnemend werd gezorgd, men zal

over zijn lippen, of de vreemdeling was spoorloos verdwenen
en — O wonder! —

het gaarne willen gelooven ook zonder dat wij in bijzonder
heden treden. Wetenschap en kunst beide, hebben dit trotsche schip tot een veilig, aangenaam, comfortabel en voor
naam zeeverblijf gemaakt, waarin de lange reis tot een ge
noegen wordt, inplaats van als een noodzakelijk kwaad te

die op zijn wenken vlogen. Dit nieuwe leventje beviel Sada wel,
doch al spo.
dig begon doorliet nietsdoen de verveling zich van hem mees

worden gevoeld. S! Moge dit grootste mailschip in de vaart op
Oost-lndic', dit machtigste motorschip onzer koopvaardijvloot,
vele voorspoedige reizen maken, reizen waarvan de talrijke
passagiers aan wie het ruimte biedt, de aangenaamste her
inneringen bewaren!

A. L.

De ontevreden Steenhouwer.

Er was eens een arme steenhouwer, die zijn zuur stukje
HEN J.-VP.tXSCH SPROOKJE.

ziet! — nauwelijks waren die woorden
voor

Sada's oogen verrees een prachtig

paleis, in een schoone landstreek gelegen en hij bevond zich
— als eigenaar van dit alles — in de fraaiste zijden kleederen

gehuld, te midden van een schaar bedienden

ter te maken cm kwam de oude kwaal — de ontcwredenheid —

\\ecr loven SI Eens oji een dag toen de voormalige stceniou\\er, zicize diep beklagende, bij den ingang van zijn
woning zat kwam de keizer, onirmgd door een schitterenden

WP,!
voorbij; boven het hoofd van den vorst
is het''cv,r"''T
'T"'
goud. „Dat

keizeï niet^

deeP"^Hi'i

• ^''liirom ben ik de

'tullen al die eerbewijzen mij nietten

\\ds
werd zachtl- of de werkelijke keizer
was ventvenen
verdwenen en Sada uitgesproken,
Kens voortgedragen in
den kostbaren draagstoel met de

gouden parasol boven het
hoofd. Iedereen was hem nu de hoogste
eer verschuldigd en
brood verdiende met van den vroegen morgen tot den 'melde voor hem in het stof
doch
helaas,de keizerlijke waarlaten avond te arbeiden in de leisteengroeven van Higa- digheid bracht

shigawa op het eiland Shikoku. Sada — zoo luidde

zijn naam — was intelligent en wilde graag vooruitkomen

in de wereld, doch helaas, door langdurig oorlogvoeren was
het land verarmd en dientengevolge zag de ongelukkige man.

mede, dat hij zich van tijd tot tijd aan het
volk moest vertooneii en dan genoodzaakt
men tijd achtereen door het uitgestrekte rijkwas
in zich geriii

stoel te laten rondvoerei

zijn draag-

brandde de
zon vaak fel en droogck^de'^vrdrl^^
"ugcic clt velden kulegcmheden
mt, waarbij de
gloeiende
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stralen door het witte zand op den
weg oogverblindend teruggekaatst
werden. Dit verdroeg de reeds we

der ontevreden Sada niet lang en
zonder zich te bedenken riep hij
uit: „Ware ik toch die zon, hoe zou
ik met mijn stralen aan de aarde

toonen, dat slechts ik bestemd ben.
om heer en meester over alles té

zijn!" sa Ook deze wensch trad oogenblikkelijk in vervulling en onbarm

hartig wierp hij zijn verzengende
gouden stralen overal heen, zoodat

al het groen der aarde in den gloed
verteerde en de oogen der vorsten
geheel verblind werden. Het duurde
echter niet lang of er kwam een
zware wolk aandrijven, die zich
langzaam tusschen de zon en de
aarde schooi, zoodat het Sada wel

dra onmogelijk werd, zijn wreed spel
verder voort te zetten. SI Aan zijn
verlangen om zulk een wolk te wor

den, werd bij het uitspreken er van
onmiddellijk gehoor gegeven en nu

Foto

FotO'Dnreaux.
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liet hij zich zachtkens tusschen zon en aarde drijven. Sada vond
er een waar genoegen in, aan de koningin des hemels het schijnen

te beletten, doch de menschen op aarde leefden weder op en

ALS EEN BLOEM.

verkwikten zich in de koele schaduw. Als wolk was hem nu

Dc liefde ontluikt soms als een bloem

echter een nieuwe macht gegeven, waarvan hij weldra maar

En legt het hart wijd open,
Waarrond, als teeder bijgezoem,
Een fluisteren gaat van hopen.

al te gaarne naar hartelust gebruik maakte. De wolk ont

lastte zich namelijk in een plasregen en het duurde niet lang,
'jf de rivieren en beken der aarde zwollen zoodanig op, dat
velden en weiden overstroomden en de oogst binnen wei
nige oogenblikken geheel vernield werd. Doch daar zag Sada
•:cn rots staan, waarop de geweldige watermassa in het ge
heel geen vat scheen te hebben. — ,,Wat", riep hij in woede
ontstoken uit, ,.bestaat er nog iets, dat mij het hoofd durft
bieden? - - Ik wil een rotszijn!" SI En daar stond hij, onwrik
baar en pal, geen zonnestralen deerden hem en geen regen

vlagen waren in staat, hem zelfs maar eenig letsel toe te bren
gen. Maar eensklaps bemerkte Sada aan zijn voet een arme
man, die bezig was met een hamer en een beitel kleine brok!:en van zijn machtig lichaam af te houwen. Plotseling drong
net tot hem door, dat, wanneer dit zoo voort ging, er weldra

liets meer van hem over zou blijven en'wenschte hij inderlaast zulk een man te zijn. Sl Daar bevond Sada zich op het

zelfde oogenblik weer in de steengroeven, juist op de plaats
vaar hij zoovele jaren gewerkt had, te midden van zijn ka

De liefde bloeit soms als de roos.
Die vuurrood vlamt in 't koren,

Doch die haar schoonheid wonder broos,
M'eldra weer heeft verloren.

Doch komt de liefde zachtjes aan,
Of reine leliekelkcn

Heel langzaam, langzaam opengaan.
Dan zal zij niet verwelken.
En stilaan vlamt de liefdevonk

Nog rooder dan papaver.
En biedt een zaal'gen levensdronk
Als aan de bij de klaver.
Ros.a CoRTH.VUTS—V.W PflJENHROEK.

meraden. Aan zijn zijde stond de toovenaar, die hem de vol
gende woorden toevoegde: ,,Slechts
één van de zeven wenschen blijft

11 nog over, doch bedenk u goed,
alvorens dien uit te spreken, want

deze geldt onherroepelijk als de laat
ste!" SI Sada dacht eenige oogenblik

ken ernstig na en antwoordde toen:
,,Niet.s van hetgeen gij mij geschon
ken hebt heeft mij ook maar eenigszins rijker of gelukkiger kunnen ma
ken, ontvang er niettemin mijn on-

uitsprekelijken dank voor, want dit
alles heeft mij geleerd welke de
beste wensch is, clien een mensch op

deze aarde mag koesteren. Als laat
ste gunst verzoek ik u mij tevreden

heid te geven, ievrcdenheid met mijn
loll" — ,,Uw wensch zij vervuld
sprak de toovenaar en na deze
woorden verdween hij spoorloos, om
nimmer meer in do steengroeven van

Higashigawa wede r te keeren. SI En
sedert dat oogenblik ondervond Sa
da, dat zelfs een arm e steenhouwer,

indien hij slechts met vlijt en in te
vredenheid de hem opgelegde taak

verricht, een gehtkkig mensch kan
Worden.

A. W. PRANCKEN.

„, ^

J-oto-Burcanx.
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ZEEANEMONEN.

WIE heeft niet wel eens in een der groote Aqua

ria, zooals dat van de Amstcrdamsche dier

gaarde, den kleuren- en vormenrijkdom bewonderd
van de tot de meest schitterende voortbrengse
len der zee behoorende Zeeanemonen of Actinidae, en wie heeft

niet in deze op den bodem of op kunstmatige in de bakken
aangelegde rotspartijen vastgehechte en zoozeer op bloemen
gelijkende wezens planten meenen te herkennen?
Doen
de talrijke, uit een soort kelk naar alle zijden uitstralende,
aan dikke meeldraden of bloembladeren herinnerende vang
armen bij den oningewijde twijfel aan de plantaardige natuur
dezer wonderlijke zeeproducten rijzen, wanneer deze organen
zich langzaam over het toegereikte voedsel (een stukje vleesch,
een vischje of een worm) heenbuigen, hij laat den twijfel
weêr varen, wanneer de blaadjes van de zonnedauw, de be
kende ,,vleeschetende" plant, hem voor den geest komen,
wier roode stevige haren zich naar een door het kleverige
vocht aan den top van eenige haren gevangen insect of naar
een toegestoken stukje eiwit heenbuigen, om met vereende
hulp de door het kliervocht opgeloste dierlijke zelfstandig
heden de plant als voedsel toe te voeren. SI Bewegingen,
blijkbaar bewuste bewegingen, komen bij planten, meer in
het bijzonder bij de groep der lager ontwikkelde ]danten, me
nigvuldig voor. Ik noemVbijv. de voortplantingscellen van
verschillende zoetwaterwieren (waaronder het groene flab
onzer slootenl, die zich door middel van twee of meer beweeg1 ij k e draden

S3 Hunne zorgen en

yii ,■filter riikciijk bc-'loond
c"

zien,
wanneer zij zich aa
u,,-,.,) verlu.stigeii,
wanneer
vormen der zeeanemonen kunnen 1 J
i.|-,.nrlc dimwormen

zij steeds meer schitterende en kc-langvvc-kk n k ^
dag een nieuwe waarneming brengt. S! \A ie een du t ik lx
aan hunne verzameling kunnen

staan zich niet kan denken zonder een kop, een
ledematen, zal in deze zakvormige, aan den vk tm >

met een zoolachtigen hecht voet vastgezcjgen lichamen, h(
lovergestelde zijde talrijke bewegelijke den
omgevende vangarmen dragen, zeker moeilijk clieren

aan de
mond
kunnen herkennen,

De anatomie en het microscopisch on-

aan
derzoek hebben den dierlijken aard echter ontwijfelbaar
de ka'k-

het licht gebracht en een nauwe verwantschap met
afscheidende koralen aangetoond met welke de

de groep der Bloemdieren (Anthozoa) vormen, ecni onder-

atclcdmg van de laagste Afdeel.ng der veelcelhge
d.e
onder dem naam Holtedieren. ook de polaken, de kwallen,
de buiskwallen en de sponsen bevat. ^ De
een zeeanemoon is hoogst eenvoudig. De wand van htt zakvornuge hchaam bestaat uit twee cellagen. van welke de
buitenste

als

huidbekleeding dienst doet, en de binnenste
de vertering van het voedsel dienende klier-

uit de voor
cellen is opgebouwd,

welke de als maagof, darmholte
,
i- ^ 1 dienst

doende holte bekleeden.Tusschen deze beide lagen hg de zooge

naamde steunlaag, die het lichaam de noodige stevigheid geeit.

De mondojiening, tegenover de voor de vastheciitmg dienende

schiif dient tewens voor de verwijdeiing dei \ ei tieidc voed" '

selbestanddeeien. Tot zoover

voortbewegen,

is deze organisa
tie volkomen ge
lijk aan een beiangrijken toe

om al of niet na

voorafgegane be ■
vruchting door
een

andere cel,

stand in de ont

aan een nieuw
individu het aan

zijn

.Maart 192J'.

buiten.

te

wikkeling van
alle hoogere die
ren. SI Dat wij

geven.

Hoewel deze mi

croscopisch klei
ne wezentjes,

hier nog met zeer

zwermsporcn ge

dieren

naamd, volko

hebben, blijkt

laag ontwikkelde

men op een of

niet

ander infusie

de

diertje gelijken,
zal geen enkele
plantkundige er

van

aan denken, de

wieren

bij

het

tc
alleen

doen
uit

vereeniging
darm-

en

1 ichaamsholte,
maar ook uit de

C. Bakkot
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dierenrijk in te lijven. Hetzelfde geldt voor de groep van eencel
lige wieren.die onder den naam Diatomeëen bekend zijn, en wier
raai kiezelskelet tot de wonderen van het microscoop behooren.

Ook bij deze kleine wezentjes komt een eigenaardige beweging
voor, door middel van welke zij in het slijk van den bodem, naar
voedsel zoekend, voortdurend blijven rondscharrelen. SI Naar

mate wij meer en meer naar de laagste groepen van het jdantenen dierenrijk afdalen, wordt het steeds moeilijker, een juistcn
maatstaf voor eene begrenzing van beide rijken te vinden,
en het is niet te verwonderen, dat de zoozeer op loloemen ge

DEN ZEEBODEM.

afwezigheid van
een

bloedvaten

stelsel en van afzonderlijke organen voor de ademhaling.
Het bovenste deel der gemeenschajipelijke holte is door

vertikale tusschenschotten in afdeelingen verdeeld, die in

het onderste enkelvoudige deel uitmonden en een meer-

stralige ster vormen. Aan deze schotten ontstaan bij de

vrouwelijke dieren de eieren en bij de mannelijke indi

viduen de voor de lievruchting dienende cellen, uit wier

veieeniging met de eicellen de jonge zeeanemoontjes ont
staan, die vaak nog in de lichaamsholte geboren worden en

bij menigte door het moederdier worden uitgespogen. Zoo

als leeds gezegd werd is de mondopening der zeeanemonen
lijkende zeeanemonen eertijds bij het plantenrijk werden on
dergebracht. SQ Men behoeft zich tegenwoordig niet naar dooi een kring van sierlijke vangarmen, ook tentakels genoemd,
het Aquarium van ,,Artis" of naar dat van den Haagschen omgeven die evenals de deelen van een bloem in kransen
dierentuin tc begeven, om zijn oogen aan de kleurenpracht gerangschikt staan, van welke de Buitenste de het eerst ge
vormde zijn. ^ Deze vangarmen behooren, zoowel uit een
der zeeanemonen te verlustigen en zich aan de hand der vol
gende regels met de eenvoudige organisatie dezer schitterende wetenschappelijk als uit een aesthetisch oogpunt, tot de meest
verschijningen vertrouwd te makeu, want de lielhebberij aantiekkclijke deelen van een zeeanemoon. Dat deze vangvoor het kweeken en bestudeeren van zee-organismen in
eenvoudige bakken is ook hier te lande ontwaakt en neemt
meer en meer toe, hoeveel grooter moeilijkheden ook te over

winnen zijn, om zeedieren in kleine bakken gezond te houden,
zonder dat het noodzakelijk is, herhaaldelijk versch zeewater
aan te voeren.S! De oprichting, onder den naam Haagsche Zee
club (Biologia maritima), van eene verceniging van liefhebbers
van zeeaeiuaria, die reeds buiten de Residentie eenige leden
telt, en door welke een nuttige gedachtenwissel ng omtrent
ojjgedanc ervaringen mogelijk is geworden, heeft van het ver
heugende verschijnsel blijk gegeven, dat de studie der natuur

aimen werktuigen zijn voor de bemachtiging van liet voedsel,

leeit reeds een eenvoudige proef. Wanneer men door middel

van een pincet een klein dier, bijv, een kreeftje, of een vischje,
maar 00 A wu een stukje vleesch in de nabijheid der mondope

ning brengt, ziet men dat de \-angarmen zich onmiddellijk
ZIJ

ook ziji

zenuwstelsel
moeten hebb(m
, ,
liebb(m, of in ieder geval cellen die als

zoodanig w^cmken. De dierkundigen, de beide broeders Hertwdg,
leiien m c luic aag ook werkelijke zenuwcellen en zenuw

buiten de geleerde wereld toenemende is, want er behoort
veel grooter doorzettingsvermogen en veel meer studie toe,

vezels ontdekt.

om een onberispelijk zeeaquarium blijvend goed te houden.

de hoogere dieren bezit, z.ijn hierom
'
nog \-an belang , om-

Deze (a-r-Ati- n-.n,!,.; r

f+.a-oi
r
1
aanduidingen
van een zenuw
stelsel ua
bij een dier,
dat
veen enl-oi<a ,, ,
gein (.iikele cfei overige organen van
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wijls weder verschillende soorten,
onderscheiden. In onze taal spreekt
men

o. a. van Zeeanemonen, Zee

anjelieren,

Zeedahlias,

Zeerozen,

Zeechrysanten, van welke alle ver

legenwoordigers aan onze kust heb
ben, die zich liefst vasthechten aan
de steenen van golfbrekers en aan

zeeweringen. SI Is er iets schooners
te denken dan een rotsachtige kust,
dicht overdekt met allerlei Actinia-

soorten, die in de meest verschil

lende kleuren bijeen, zoo juist het
beeld van een bloemperk met een
groote verscheidenheid van ter

Foto C. Bakker Fzn,

ZEEANJELIEREN EN ZEEDAHLIA'S.

jdat ook bij de .ontwikkeling van de hoogere dieren
fiit het ei het zenuwstelsel het eerste orgaan is, dat te
voorschijn treedt. S! De vangarmen vertonnen bij mi
croscopisch onderzoek tal van blaasjes, die men ais gift

blaasjes heeft leeren kennen. Deze blaasjes worden netelcellen genoemd, omdat zij, evenals de brandbaren van een
brandnetel, een scherp zuur vocht bevatten, dat bran

dend op de menschelijke huid inwerkt en dat, bij aanra
king van den tentakel door middel van een van haakjes voor
zinnen elastischen, uitstulpbaren draad, in de wond wordt uit

gestort. öa De zoo beroemd geworden Duitsche dierkundige.
Prof. Ernst Haeckel, heeft berekend, dat een tentakel van

de in de Noordzee levende zeeroos (Anthea) 40 millioen dezer
netelblaasjes bezit, zoodat de 144 vangarmen van deze soort

5 milliard dezer giftblaasjes bevatten. De tentakels .spelen op
deze wijze een belangrijke rol bij het vangen van de prooi, want
deze is bij het in aanraking komen met een der tentakels als
door den bliksem getroffen en onmiddellijk verlamd.SQDoor
welke werking dit uitwerpen der neteldraden en het ont
plooien der vangarmen geschiedt, moge hier onbesproken
Ijlijven. Genoeg zij het te zeggen, dat dit ontplooien der
vangarmen, vooral na de^voedering der dieren, het schoonste
verschijnsel in het leven dezer lagere zeedieren mag genoemd
worden. ,,Wanneer ik mijn bloemdieren", zegt de Heer L.
Athos, voorzitter der bovengenoemde vereeniging van lief

hebbers van zeeaquaria, „met door een linnen zakje uit
geknepen mossel — met een soort dot — heb gevoed, en
het water, na een tijdelijke troebeling,weér helder is geworden,
wordt men niet weinig beloond door het opsteken hunner

koppen en het ontplooien der talrijke tentakels. Deze nemen
dan hunne meest elegante en meest slanke houding aan en

voeren daarbij langzaam draaiende, wuivende bewegingen
uit, die gelijktijdig door verschillende individuen in onder
scheidene richtingen en onafhankelijk van de waterstroo-

ming ten uitvoer worden gebracht. De kweeker dezer dieien
acht zich gelukkig, wanneer zijne pleegkinderen de l)ewegclijkheid hunner tentakels in de gevangenschap niet verliezen.
Wanneer zij de vangarmen uren lang ingetiokken houden,
en in deze organen geringe bewegelijkheid hebben, begint
hij zich over zijn pleegkinderen, die tot de taaie en levens

zelfden tijd bloeiende soorten nabootsen? len einde den
lezer een denkbeeld te kunnen geven van de in zoovele
kleuren schitterende Actinia-soorten moge met het vol

gende volstaan worden: Achnui eqiiinci, zeeroos, door
gaans prachtig donkerrood; andere zijn violetrood of
rood met ronde fraa groene stipjxm, weêr andere zijn ge
heel groen; van deze soort heeft men een tiental vari
ëteiten onderscheiden.

Anevwnia sulcata, die bij honder

den gevonden wordt aan de rotsachtige Middellandsche
Zeekusten, behoort tot de schitterendst gekleurde soor

ten; Anemunia pclagia, met geelachtige zuil, lange vuil

gele, bruingestippelcie tentakels en met een door een violetten cirkel omgeven mond; Actinoloha diantlriis, zeeanjelier,

met rose buis en witten of lichtrosen tentakelkrans, ook wel

geheel grijswit; deze soort komt in velerlei tinten voor; .Iiiiiiia of Thcalia crassiconuA, zeedahlia: kleur zeer afwisselend

groengrijs, rood, purper, zwavelgeel: tentakels .n den regel
bruinachtig. S! Merkwaardige soorten zijn die van het ge
slacht Cerianihits, die niet, zooals de overige Actinias, vastge

hecht zijn, doch nu eens aan de op]xm\-lakte der zee vrij
rondzwemmen, dan weêr zich in het zand verbergen, door het
uitscheiden van een vlies, waaruit slechts een deel \-an het
lichaam te voorschijn komt. Ook aan onze kust komt een

soort van dit geslacht voor, dat daarom nog de aandacht
verdient, omdat deze Actinii i., die het vrije leven verkozen

hebben, als verre nakomelingen van een .A.ctiniavorm worden
beschouwd, die in de eerste tijden der aardgeschiedenis ge
leefd heeft, en die door bijzonder bevoorrechte omstandig
heden zou geleid hebben tot den meest prim tieven vorm van
een gewerveld dier (lancetvischjc). Het ('erianthus-stadium,
afwijkend van alle overige Zeeanemonen, zou dus volgens deze
meening het uitgangspunt hebben gevormd, dat langs
steeds hoogere ontwikkelingsstadiën eindelijk tot den stam
vorm geleid heeft, waaruit^de mensch is voortgekomen.
SI Zoo mogen de Zeeanemonen of Actinias, zoowel voor den
natuLirbewonderaar als voor den wetenschapsman, tot de
belangwekkendste dieren gerekend worden, die de zee heeft
voortgebracht.

krachtige dieren van het zee-aqua

rium behooren, ongerust te maken.

Er moet dan iets in zijn „bak" niet

in orde zijn.

Wanneer de schijf,

waarmede het. dier aan de rotsach
tige onderlaag vastgezogen is, door

eigenaardige spierbewegingen loslaat,
en zich in beweging zet, om een

geschikter plaats op te zoeken,
helpen de tentakels bij de bewe
ging ijverig mede, door deze orga

nen uit te breiden, en ze evenals de

zweepdraden van eencellige diertjes
te laten werken. SI In den vorm,

de lengte en het aantal der tentakels

bieden de vele tot deze groep be
boerende soorten een groote ver

scheidenheid aan, hetgeen, met de

groote verscheidenheid van kleur,
een verzameling van verschillende
soorten in een aquarium tot een

ware verlustiging der oogen maakt.

S3 De wetenschap heeft van deze

merkwaard'ge diergroep verschillen
de geslachten, en onder deze dik

Foto C. Bakker fnz.
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TWEE INDISCHE STEDEN

Batavia en Soeral^aia, op ongeveer achthonderd kilo

plaatsen mogen verdienstelijkheden
weer deftigheid, saaihc-id,
in
in zich
en nog grooter

degelijke deugd
hebben, Soera-

chte pitUiin'^ power, kloek

baiu is de stad van doorzettcm en
,.'1,,,,, ypPpi-heid w-nr
ferm aaniiakken, en de kalme zekeinciü waarmee de vroede bestuurderen nieuwe jdannen ontwerpen en
hun stad gedurfd doch svstematisch uitbreiden, is kenmerdie handelsstad. Batavia heeft twin
trale regeering zetelt; zij is de veste van groote wijde pleinen, kend voor den geest van
meter van eikaar gelegen, zijn de twee belangrijkste
steden van Nederlandsch-Indic. SI Batavia, quecii
citv of the East, is de rustig-deftige stad, waar de cen

van imposante regeeringsgebouwen, van typische grachten en
verweerde poorten, die herinneringen zijn aan de dagen der
Oost-Indische Compagnie. Batavia, saamgegroeid met Wel
tevreden en Meester Cornelis, is de stad der deftige lieden:

daar zijn gevestigd de volksraad, de Medische Hoogeschool,
de Rechts Hoogeschool en tal van instituten van paedago ■
gischc, weten.schappelijke en cultureele beteekenis, musea,
aquarium, landsdrukkerij, terwijl aan de Kali Besar, in het
oude Batavia, handel, bankwezen en beurs dat stadsgedeelte

een bedrijvig aanzien geven. Batavia komt qua karakter over

een met den Haag. ^ Soerabaia, doorstroomd door de Kali
Mas — gouden rivier — is de haven- en handelsstad bij uit
nemendheid. Wie het uitgestrekte havencomplex met zijn
lange kaden, zijn spoorverbindingen en elkander verdringende

ondememen en

tig en meer jaren een electrische tram en Soerabaia had er
Sn Maar tc^en de wil voorzat om aan dien misstand een
dn 'te maken, werd de zaak ferm aangepakt. En mlutïele jaren kreeg Soerabaia een tram, beter en doelmatiger

en zLehjker, dan die te Batavia. Zoo is er meer waaruit
de groote\ladendrang, de zucht naar efficient aanpak wn

blijkt. S! Soerabaia is de stad van het v\ittc goud dt su ker.
Als de suiker goed .,staat" heeft een ieder m c e Kn^kodillenstad daar direct of indirect voordeel \ un. Rij/en de ,uikerprijzen, Soerabaia lacht, verdient gehl en laat het rollen,
dalen de suikerprijzen, Soerabaia huilt en klaagt over slechte
tijden. S3 Soenibaia is de stad d-r geslaagden . en der

mislukten. Velen die door vrouwe hortuna toegelachen zijn,
hebben in enkele jaren groote kapitalen verzameld en zijn
pakhuizen, de dokken en werkplaatsen in oogenschouw heeft er, doch ook zeer velen .scharrelen wat rond en leiden een
genomen, wordt bevangen door een gevoel van bewonde simpel bestaan, met meer schuld dan bezit. Heel wat w.ak--

ring voor het grootsche dat daar in weinige)"jaren tijds is tot
stand gebracht. SI In een kort tijdsbestek — was het niet
(louverneur Ge

hout is in deze st iel van felle contrasten aangespoeld,levend
van

kleine buitenkansjes of suspecte zaakjes delijk
• • ■ • ^beeld
Een dui
van
Soerabaia's

neraal Idenburg
die eenige jaren
her de eerste spa ■
de in den grond

levert

rabaia op drukk -

een

uren

mcdern geoutil

een

ver

keersbeeld te zien

leerde haven ont

geeft, dat menige
stad in Europa
overtreft.SI Java

staan, welke aan

heid tot meren
en snel laden en

ver

een
onbetwist ■
baar feit dat Soe •

bezijden den Kali

de grootste zee
schepen gelegen

het

keer op. Het is

stak? — is daar
Mas-mond

be

drijvigheid en pit

Ê

is het landder au
to's: naar schat

ting loopen er
ruim 50.000 wa
gens— en Soera

lossen biedt. Nog
is het werk niet

geheel gereed, en
in gestagen ar
beid wordt voort -

baia is als het
ware de stad der

gewerkt, om aan
het rijke suiker-

een statist.e.c der

land van

auto's.

J a V e Motor

Oost-

Java een uitscheephaven te

Volgens

DE PASSAR BESAR. DE HOOFDSTRAAT VAN SOERABAIA.

t" lub

telde

de gemeente Soe

geven, welke aan alle eischen van een snellen afvoer voldoet. SI
De rumoerige drukte, die eindelooze dwarreling van beweeglijke
dingen en menschen welke het havenkwartier kenmerkt, plant

rabaia in het jaar i()2b: 4320 motorvoertuigen, iq.678 rijwielen,
2.164 rijtuigen en 577 vrachtauto's of totaal een kleine 27000
vehikels, die dagelijks door de straten rijden, nog gezwe

zich vibreerend voort over het geheele verdere stadslichaam, en
het schijnt dat allen en alles dien polsslag van het haastige
gedoente meeleven, tot in de verste uithoeken toe. Door de

gen van de trams, treinen en auto's van buiten de stad.

volle smalle straten, waar alle rassen van het Oosten dooreenkrioelen, sidderruischt de nieuwe tram, temidden van een
brouhaha hetwelk Soerabaia met een wereldstad gemeen

van s morgens 7 uur tot 's nachts 11 uur. Men kwam tot de

zich alles wat rijdt en loopt, tot benauwd wordens toe. Van
verre klinkt reeds het onrustige geroezemoes van die cacophonie van toeters en bellen en schellen en fluiten boven de

de kalme maand, lypisch is de vergelijking met den Haag.
\'olgens Aiiioleven passeerden gemiddeld in 12 uur tijds op

straten uit, tot de lucht vol hangt van het gezoem van de groote
stad. SI Een ieder schijnt haast, een ieder werk te hebben.
Schreeuwerige uithangborden met brutale aanprijzing van
goederen, trekken de aandacht, of neen, men let er niet op dat
pal naast een reusachtig warenhuis een onaanzienlijk Borabaywinkeltje een grooten uitverkoop aankondigt. Evenwicht

dat is nog
Zondag in

heerscht er niet, rust evenmin, noch cachet in de eindelooze

benzine- en ohestations, banden- en onderdeelen-zaken be
staan. In 1 andjong-Priok staat een geweldige
fabriek van
de General Motors, die per maand duizend gp
Chevrolets fa-

Men heeft gedurende een week het aantal voertuigen geregi
streerd dat een druk punt in een der hoofdstraten passeerde

conclusie, dat gemiddeld jner dag iiooo motorvoertuigen dat
jDunt passeerden; iiooo wagens maakt ojr iedere vijf secon
den één auto. Het hoogte jmnt viel oju een Maandag;in een uur
heeft. Het verkeer tusschen boven- en benedenstad moet nu
eenmaal geschieden langs enkele wegen, en daardoor perst jiasseerden 1538 auto's! En deze controle werd gehouden in

rijen van winkels, welke langs de hoofdstraten verrezen zijn.
Alles schreeuwt, alles wil tot u spreken, en de kleinste gore
tokotjes van fietsenmakers, kleermakers, eischen evengoed

hun plaats op als de Europeesche winkelpaleizen,|,wclke_hun
trotsche gevels tot hoog in de lucht opstuwen. Toch voelt

men aan dien snellen harteklop den onwcerstaanbaren drang
cm er te komen en geld te verdienen. Si Batavia kan ver
tegenwoordigen het hoofsche leven, de goede manieren, Bandoeng de jonge kracht van een stad die groeien wil, en andere

den Rijswijkschen weg (drukste route) 4500 automobielen,
een j^aar duizend minder dan op den kalmsten
Soerabaia, welke nog 7500 aangeeft. Hoewel
de verkeersregeling uitmuntend is, gebeurt
lederen dag
er

een ernstig ongeluk wat zoo verschrikkelijk nog niet is, indien
, ,,men het ,intense verkeer voor- oogen houdt. S3 Het

drukke autoverkeer brengt mede, dat er tal van auto-paleizen,
briceert, om van de duurdere merken boven de 10.000 gul
den te zwijgen. Wie deze cijfers leest, ler
ijgt een beetje idee

zich voorstellen, dat de auto in belangrijke
mate meewerkt tot
de ontwikkeling van het groote land.
Een snel vervoci over groote afstanden is bevordelijk voor
het
•/Mnd
isolement
zenden"r
Euiopeanen, die thans de het
groote
centra van dui
hun
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afgelegen fabrieken of plantages uit
gemakkelijker kunnen bereiken, clan

in den tijd, toen men op den post
wagen was aangewezen.
H. M. DE Vries.

Renata di Francia.
Uit het Poolsch van
KAZIMIERZ CHLEDOWSKI.
O

(T-^ervol<^.)

FERRARA stond in geeste
III

lijk opzicht reeds lang in
Rome .slecht aangeschreven.
Aan de universiteit en in we

tenschappelijke kringen heerschte
reeds tijdens Ercole en Alfonso I
een zeer vrijzinnige geest en, zoo
als wij reeds schreven, mathema
tica en astrologie werden bijzonder
druk beoefend.

Uit het Noorden

kwamen vele scholastici, zoodat een

druk geestelijk verkeer ontstond met
de geleerde wereld in Duitschland en

IN HET CHINEESCHE KWARTIER PAA' BATAVIA.

Frankrijk.§3 Ongeveer in het jaar 1518 leerde kardinaal Ippolito in Hongarije den beroemden Duitschen astronoom jacob
Ziegler kennen, dien hij naar Ferrara ontbood, terwijl iets
vroeger al, in den aanvang der XVIc eeuw, Copernicus te Fer
rara den graad van doctor had behaald. Het was juist de tijd,
waarin aan de vrijheid van denken en schrijven, zoo typeerend
voor de Renaissance, paal en perk werd gesteld. Reeds in het
jaar 1521 beval Alfonso, op voorstel van den inquisiteur van
Bologna, bij alle boekhandelaren en drukkers naar boeken
van antireligieuse strekking te zoeken, en eenige jaren later
werd Cecco d'Ascoli tot den brandstapel veroordeeld, omdat
hij zich met natuurkundige studies bezig hield. Wie weet of
Copernicus niet hetzelfde lot zou getroffen hebben, indien
iiij zijn werk niet had opgedragen aan een hooggeplaatst man,
wiens naam alleen hem reeds beschermde, aan Paul III.

Toch kwam, juist nu het met de gewetensvrijheid bijna ge
daan was, deze krachtig, fel en onstuimig tot uiting. Zoo

loochende bijvoorbeeld Pietro Pomponazzo, een beroemd philosoof, die eerst aan de universiteit te Bologna en daarna,

in 1510, te Ferrara doceerde, de onsterfelijkheid der ziel.
Het vraagstuk of de hemellichamen bewogen, hield alle ge
moederen bezig. De Ferrarische professor Celio Calcagnini,

een geleerde van grooten naam, verdedigde zijn beroemd ge
worden thesen over de beweging van den aardbol, waarbij

naar het schijnt, zijn bekendheid met Copernicus' ontdek
kingen hem te pas kwamen SI Ferrara's roem als centrum
voor de studie van mathesis en astronomie was zoo ge

astrologische voorspellingen, die hem echter niet altijd voor
deel brachten, want Bentivoglio liet hem eens drie riem
slagen toedienen voor eene ongunstige voorspelling betref
fende zijn familie. Bij Renata stond nog een andere revolu
tionair aangelegde universiteitsprofessor bijzonder in de
gunst, Palingenio Stellato (Manzolli), die zijn boek ,,Zodiacus
Vitae" waarin hij met de meest onkuische bewoordingen
de geestelijkheid te lijf ging, den paus een heiden noemde en
Luther den wreker van het geloof, tot groote ontsteltenis
van Rome, aan haar opdroeg. Dat zij in een dergelijk boek
een zeker genoegen scliepte, bewijst wel haar ,,Livre d'heures", dat zich in de bibliotheek van Modena bevindt en een

miniatuur bevat, voorstellend een kardinaal, die in tegen
woordigheid van den paus .speelkaarten bijeenraapt en mon
niken, die met dobbelsteenen spelen, terwijl op den achter
grond een prachtige kerk oprijst, waarin de klok op den vloer
ligt. Uit den grond opschietende vlammen omringen het ge
bouw als aanwijzing, dat het laatste uur, het einde der tijden,
geslagen is. Renata's optreden en hare relaties met de vij
anden der Kerk moesten wel algemeen de aandacht trekken
en Frcole veel zorg baren.
IV

Mevrouw de Soubise, mevrouw de Pons en Marot, over

tuigd, dat Renata reeds voldoende doordrongen was van den
geest der hervorming, vonden, dat het tijd was om Calvijn,
met wien zij geregeld geheime corre.spondentie onderhielden.

vestigd, dat, toen Paul III de her
vorming van den kalender, die later,
tijdens Gregorius XIII, tot stand is
gekomen, ter hand nam, hij ook den
Ferrarischen professor Insoni be
noemde in de commissie van ge
leerden die zich met deze taak zou

den bezighouden. S3 Ook Renata
toonde veel belangstelling in de we
tenschappelijke beweging van haar

tijd; zij achtte zich onvoldoende
vertrouwd met de astrologie en ont

bood daarom den Naprjlitaanschen

geleerde Lucas Gaurico, die pro
fessor aan de Ferrarische universi

teit was, om haar meer in de ge
heimen dezer wetenschap in te wij
den. Gaurico was beroemd om zijne
i) Volgens L. A. Birkcnmaycr in zijn mo

lïpi ^

SJS^Sj''

numentaal werk „Nicolaus Copeniiriis'* (ie deel)
zou Calcagnini in 't jaar 1518 tijdens zijn verl)lijf in Hongarije of in Krakau, of o}^ zijn teiugreis naar Italië in i5B)>
golceideii aits
Solfa vernomen hebben, welke ontdekkingen

Copernicus gemaakt had en daarv^au gebruik
iiebbcn gemaakt bij zijn lezingen Ie berrara en in
zijn te Bazel later uitgegeven dissertatie, getiteld:

,,yuod coelumjstet, terra autem moveatur, vel de
pereinii luotu lerra<' eominentatio".

HET KONING.SPLEIN TE WELTE]'REDEX.
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te Ferrara te laten konic n en in Italië een uitgebreide actie
op touw te zetten. Calvijn wa.s juist gereed gekomen met zijn
beroemde dissertatie, ,,Christianae religionis Institutio", die
een voorwoord bevat aan den Fran.schen koning, dien liij
daarin tracht te overtuigen van zijne dwaling, de geloofsreformatie te willen onderdrukken. Calvijn's invloed in Zwit
serland, Savoye en Frankrijk werd steeds grooter, het aantal
leerlingen, dat zich om den nieuwen apostel schaarde, nam

Renata en haar man in een openlijken strijd ontaardde.

De hcrtoi? vcrliingde, dat de schuldigjen gestraft zouden

worden, terwijl Renata met hare echt Bretonsche halsstar
righeid en heftigheid, hrankrijk en Rome in opschudding
bracht om toch maar de invrijheid.sstelling van hare beminde
hovelingen, daar zij Fransche onderdanen waren, te ver

krijgen. Ercole maakte van deze gelegenheid tevens gretig
gebruik om mevrouw de Pons in de zaak te betrekken, in de
geregeld toe. Zelf voldeed hij aan den wensch van mevrouw hoop langs dezen weg van haar af te komen. Hij schreef den
de Soubise en hare vrienden en kwam, vergezeld van een koning, ,',dat de dochter erger was dan de moeder en dat zij
echter onder een schuilnaam om onopgemerkt werkzaam te

het vooral was, die tot de gebeurtenis in de kerk aanleiding
had gegeven". Het baatte echter niets, want de koning

kunnen zijn en werd door Kenata 's nachts in 't geheim ont
vangen en van geld voorzien; zij hielden langdurige gesprek
ken, waarbij hij haar een zoo groot vertrouwen inboezemde,

en het geschrijf tusschen hrankrijk en Ferrara schenen overi
gens geen einde te zullen nemen en zouden ongetwijfeld de

dat zij tot het einde van haar leven zijn godsdienstige opvat
tingen deelde. 83 De taktiek der aanhangers van Calvijn be

hebben gemaakt, als de leider der ketters te herrara, op wien

stond daarin, dat zij in plaatsen, waar zij zich sterk genoeg

de volle verantwoordelijkheid voor de kettersche kuiperijen

zijner trouwste leerlingen, den kanunnik Tillet, te Ferrara,

wenschte mevrouw de Pons bij Renata te laten. De intriges
verhouding van Renata tot haar man nog meer gespannen

achtten, tijdens kerkelijke plechtigheden, vooral in de Stille en propaganda rustte, niet had kunnen ontvluchten, toen
week en gedurende de Paschen, de kerken binnendrongen, hij onder geleide van een gewapend escorte naar Bologna
daar alles op stelten zetten, het kerkelijke vaatwerk en werd overgebracht om voor de inquisitie-rechtbank daar te
gereedschap vertrapten om, wanneer de bevolking, die ge recht te staan. Naar alle waarschijnlijkheid heeft Renata in
woonlijk reeds voor de zaak gewonnen was, geen tegenstand deze ontvluchting de hand gehad en hebben de soldaten,
bood, terstond het nieuwe geloof in te voeren. Als zulk een

overrompeling niet gelukte, gingen de sectarisscn op de
vlucht, wat dikwijls gepaard ging met zware verliezen. 83
Klaarblijkelijk achtte Cal-

daartoe door geldelijke belooning overgeliaald, zelf den vluch
teling geholpen. Wie deze man was, is niet met zekerheid be
kend, zijn naam is in de acten der inquisitie doorgehaald en

vijn's vriendenkring te Fer
rara den tijd rijp om ook daar
de kerk te overrompelen en
uit de ontstane verwarring

i

voordeel te trekken. Zoo be

gon op Goeden Vrijdag een
jonge Franschman, Gianetto
genaamd, die met Marot naar

onleesbaar gemaakt.Wat men
van hem weet is, dat hij een
zeer vooraanstaande en ge
vaarlijke persoonlijkheid was.
De geschiedkundigen, die de
acten van dit proces hebben
bestudeerd, veronderstellen,

dat het Calvijn zelf was, mis
schien ook Marot of de kanun

nik

Ferrara was medegegaan, in
een der hoofdkerken, tijdens

Tillet;

naar alle waar

schijnlijkheid echter zal het
wel Calvijn zijn geweest. 83

het zingen der ,,Passie", toen
de kapelaan door de vrome
gemeente het kruis wilde doen
kussen, op lasterlijke wijze
hardop te spreken over ,,der

Ka de vlucht van den voor-

naamsten beschuldigde ver
foor Jiet proces veel van zijn
belangrijklieid, en aangezien

gelijk heidendom". Hij bleef

Rome zelf, met den Fran

echter niet in de kerk, maar

schen koning rekening hou
dend, toegevendheid toonde

verliet die onmiddellijk, en
het is onbekend gebleven of

jegens de andere gevangenen,

hij eenige opschudding heeft
veroorzaakt. 83 Gianetto was

zanger aan het hof en leefde
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zeer losbandig, zoodat men
hem herhaaldelijk uit Ferrara had willen verbannen, wat niet

gelukte, omdat Renata hem steeds in bescherming nam.83
Na deze ergerlijke gebeurtenis liet de hertog hem terstond
gevangen nemen, en op last van den inquisiteur werd hij den
tweeden Paaschdag op de pijnbank gelegd, om hem te dwin

gen zijn makkers te verraden. Gianetto noemde eenige van

werden dezen aan den Fran
schen ambassadeur te \'enetië

uitgeleverd met het nadruk
kelijk verbod,in Ferrara terug

te komen. Zoo bleef van de aanzienlijke Fransche persoonlijk
heden aan Renata's hof slechts het echtpaar de Pons over,
wat echter voldoende was om de intriges voort te zetten.
83 Bijzonder belangrijk in dit proces was de bekentenis van
een Franciscaner monnik, die aan de inquisiteurs vertelde,
een nachtelijke bijeenkomst in Renata's vertrekken te heb
ben bijgewmond, waarin een leelijke Franschman, ,,un Gallo

Renata's hovelingen, maar toen men hen gevangen wilde
nemen,beriepen dezen zich erop,dat zij onderdanen van den di bassa statura", met buitengewone heftigheid tegen den
Franschen koning waren. Ze begrepen echter wel, dat deze paus te keer ging en ver.schcidene geloofswetten scherp critiuitvlucht hun op den duur niet zou baten en verlieten zoo seerde. De Franciscaner wist niet, hoe bedoelde Franschman
haastig mogelijk Ferrara, daartoe vermoedelijk ook aangezet heette; verondersteld mag echter worden, dat het Calvijn zelf
door personen uit Renata's onmiddellijke omgeving. Het ge
geweest is, die immers door zijn tijdgenooten beschreven
werd als klein van gestalte, mager, met een olijfkleurige ge
val was hiermee echter nog niet uit, integendeel, Gianetto's op
treden gaf aanleiding tot een zeer levendige diplomatieke laatstint, zwart haar, en wanstaltig om te zien. Maar daar
actie. Renata deed namelijk terstond stappen ten gunste tegenover moet hij verbazend vlug van begrip zijn geweest,
van den gevangene en zond afgevaardigden naar den koning, snedig en logisch in zijn repliek, en de gave bezeten hebben
die te Lyon vertoefde, naar de koningin van Navarra en naar om achter uiterlijke kalmte zijn grooten hartstocht te ver
den Franschen gezant te Venetië, om hun hulp in te roepen, bergen. ^ Onder Renata's bescherming hadden dus aan het
terwijl Ercole de geheele toedracht aan Rome mededeelde. hertogelijke hof te herrara bijeenkomsten der hervormers
Renata's optreden had in zooverre eenig succes, dat de Fran- plaats, die, gezien de aanwezigheid van bovengenoemden
.sche ambassadeur te Venetië van Ercole de uitlevering ver
Franciscaner, klaarblijkelijk hun netten ook al in de kloos
langde van den jeugdigen zondaar, omdat deze Fransch on
ters hadden uitgezet.
{]\-ordt vervolgd.)
derdaan was. Maar de hertog wees dit verzoek met groote
beslistheid af en stelde de geheele zaak in handen van den
Ontvangen boeken.
inquisiteur. Deze hield niet alleen Gianetto vast, maar beval
\ au de Algemecne Nederlandsche \ ereeniging vooiWreem-

ook de gevangenneming van Jean Bouchefort, een geestelijke
uit Doornik, een van Renata's trouwste hovelingen, later

delingenverkeer ontvingen wij hare nieuwste uitgave: ,,Com-

haar secretaris, en van Jean Cornilan, haar beminden die

middeling van de Schweiz. Verkehr.szentrale ontvingen wij
,,hremdcnvcrkehr und Hotellerie in der Schweiz", uitgave

naar, dien zij naar Ferrara had meegebracht. SI Het ge
volg van deze arrestaties was, dat de oneenigheid tusschen

ment visiter la Hollande", met vele illustraties 83 Door be

van de Schweizerische Bankgesellschaft.

